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Presidente da Aleac anuncia 
aumento para servidores do 

Poder em janeiro de 2022
Nicolau Júnior não definiu índice de reajuste, que deve seguir 

o que for proposto pelo governo do Estado a seus servidores, mas 
destacou o diálogo permanente com o sindicato e as conquistas 
de seu mandato na gestão do Parlamento. Página 8

Pavimentação das ruas abertas ao tráfego, restauração das calçadas 
e passarelas, recuperação da ciclovia, revitalização da iluminação pú-
blica, com acréscimo e substituição de 168 lâmpadas, poda de árvo-
res e jardinagem, além de ressignificação dos portais com mosaicos 
representando a inclusão social são algumas das ações em execução, 
como apresenta o secretário Cirleudo Alencar. Página 8

Cirleudo mostra como 
Seinfra assumiu reformas 
do Parque da Maternidade

O Governo Federal começa 
a pagar nesta sexta-feira (10) o 
Auxílio Brasil referente ao mês 
de dezembro. Recebem o paga-
mento os beneficiários de Nú-
mero de Identificação Social 
(NIS) com final 1. Quem recebia 
o Bolsa Família vai receber au-
tomaticamente o novo auxílio. 
O Ministério da Cidadania ga-
rantiu que o valor do benefício 
este mês será de R$ 400.

Auxílio Brasil de R$ 400 começa 
a ser pago a partir de amanhã

Professores universitários, 
sindicalistas e militantes dos 
movimentos sociais fizeram 
uma manifestação no hall da 
Aleac, contra a proposta de 
emenda Constitucional nº 

32/2021(PEC-32) em tramita-
ção na Câmara dos Deputa-
dos. Os manifestantes pediram 
apoio aos parlamentares para 
rpessionar bancada federal.

Página 5

Fórum Sindical, Popular e 
da Juventude do Acre faz 
ato contra a PEC-32 na Aleac

Tião Bocalom manda 
cortar pontos dos 
médicos grevistas

O prefeito Tião Bocalom mandou cortar o ponto dos 
médicos grevistas que descumprir a decisão judicial que es-
tipulou o retorno de 90% da categoria as unidades de aten-
ção básica de saúde por ser considerada uma atividade es-
sencial. "O Município não ficará refém da categoria, quem 
não estiver cumprindo com a carga horária terá seu ponto 
de dezembro cortado", declarou Jonathan Santiago, secre-
tário municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da 
Informação (SEGATI). Página 3

Promulgada
a PEC dos
Precatórios
no Congresso

Após acordo fechado na 
noite anterior para o fatia-
mento da proposta, o Con-
gresso Nacional promulgou 
nesta quarta-feira (8) a PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) dos Precatórios, aposta 
do governo para poder pagar o 
Auxílio Brasil de ao menos R$ 
400 a 17 milhões de famílias 
até dezembro de 2022.

Página 7

As forças que compõem o 
Sistema Integrado de Segu-
rança Pública do Acre (Sisp) 
se reuniram na manhã desta 
quarta-feira, 8, para deliberar 
sobre a situação das visitas fa-
miliares nos presídios do esta-
do.  Página 5

Presídios terão 
novo calendário 
de visitas

A empresa Energisa Acre, 
responsável pela distribuição 
de energia elétrica no Estado, 
emitiu uma nota esclarecendo 
que o reajuste que passa vigo-
rar nesta segunda-feira (dia 13)  
será feito de forma gradual.

Página 3

Energisa fará 
reajuste de
forma gradual

Secretário Cirleudo Alencar quer entregar obras de restauração antes do Natal

Sindicalistas pediram apoio a parlamentares na Aleac
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BomDia
*Cida Bento

Mais do que nunca, temos de coletivamente juntar for-
ças para mudar o perigoso rumo que o Brasil está to-
mando neste momento.
Em 2021, o IBGE nos diz que o Brasil é um país jo-
vem, pois mais da metade da população tem entre 0 
e 34 anos. E, dentre essas crianças, adolescentes e 
jovens, a maioria é negra (61%) e foi particularmente 
afetada pela pandemia e pelas políticas de derrubada 
de direitos e rede de proteção que presenciamos nos 
últimos anos.
Devemos apostar no futuro. É preciso não perder 
de vista que o ano de 2022, ano eleitoral, vem mo-
bilizando articulações entre parlamentares, lideran-
ças do Executivo e de grandes corporações, num 
esforço de permanecerem no poder, a qualquer 
custo, tomando decisões em áreas estratégicas 
como o ambiente, que nunca sofreu tanta devasta-
ção como nos últimos cinco anos.
São decisões que impactam diretamente a vida (ou 
a morte) da maior parcela do povo brasileiro, que 
nunca teve tantos desempregados, vivendo nas 
ruas, com famílias inteiras morando em praças, de-
baixo de pontes e viadutos, numa situação de fome 
e desalento desesperadora, movimento oposto ao 
que vivemos entre 2003 e 2014, quando 30 milhões 
foram tirados da pobreza.
Essas lideranças no Parlamento lutam para emplacar 
um “orçamento secreto” bilionário com o mínimo de 
transparência e possibilidades de fiscalização possível.
E é nesse cenário, através da educação enquanto bem 
público, que podemos incidir coletivamente barrando 
governos violentos que desmantelam políticas públicas 
como se fossem proprietários do bem concreto e simbó-
lico que as escolas representam.
Não nos faltam dispositivos legais e orçamentários 
para implementar programas que visem a equidade, 
que fortaleçam as ações afirmativas em toda a educa-
ção básica num enfrentamento às desigualdades. Mas 
temos de zelar por eles, monitorar a implantação, pro-
duzir e oferecer subsídios conceituais e metodológicos 
para que a sociedade civil organizada possa realizar o 
controle social, ações que a Anansi (Observatório da 
Equidade Racial na Educação Básica), que está nas-
cendo a partir de esforços de diferentes organizações 
da sociedade civil, se propõe a realizar a partir de 2022.
É fortalecendo a educação e a escola que poderemos 
manter nosso patrimônio histórico, nossos bens cultu-
rais e as balizas dos valores civilizatórios, que, embora 
atacados nos últimos anos, principalmente após a en-
trada da juventude negra nas universidades, vicejam 
novamente a partir das ações dos movimentos sociais 
e de organizações da sociedade civil.

*Cida Bento é Conselheira do CEERT (Centro de 
Estudos das Relações de Trabalho e Desigualda-
des), é doutora em psicologia pela USP

Sem pressa
Já se diz que o apressado come 

cru. Quem se precipitou em criti-
car a Seinfra por um portal com 
um mosaico de cor predominan-
te de azul no Parque da Mater-
nidade poderia ter esperado um 
pouco para ver que a preocupa-
ção era completamente infunda-
da. Como explicou o secretário 
Cirleudo Alencar, cada um dos 
cinco portais terá de uma cor 
predominante no mosaico, com-
pondo homenagens de inclusão 
social. O laranja estava quase 
pronto ontem.   

Assumiu
O Estado assumiu a reforma 

do Parque da Maternidade. Sem-
pre permaneceu uma dúvida de 
quem seria responsável pelo lo-
cal, o Estado ou a prefeitura. Nos 
governos do PT, o Estado cuida-
va, em 2019, a prefeita Socorro 
Neri assumiu a responsabilidade, 
que durou até o fim de sua gestão. 
O prefeito Bocalom nunca man-
dou nem capinar a área, esque-
cendo completamente. Agora, o 
governo retomou a responsabili-
dade e passou à Seinfra, que está 
recuperando o tempo perdido.

Obras
Ainda antes do Natal o Par-

que estará todo recuperado, com 
novas calçadas e passarelas re-
construídas, vias para carros pa-
vimentadas, ciclovia restaurada 
e, mais importante, nova e com-
pleta iluminação, aumentando a 
segurança do local. É o que garan-
te o secretário Cirleudo Alencar. 

Cores
Nessa polêmica das cores, a 

prefeitura pintou a casa do Papai 
Noel de Azul, que todos temem 
que seja a cor da roupa do bom 
velhinho esse ano. O assunto 
já rende memes nas redes. Seria 
curioso se, depois de vetar um 
papai Noel Rosa da diversidade, 
a prefeitura optasse por um Pa-
pai Noel Azul, que mora em uma 
casa azul, cor de macho, como 
diz a ministra Damares.

Esquisitice
Aliás, essa história de cor do 

Papai Noel polêmica não é no-
vidade no Acre. No tempo do 
governador Jorge Viana inventa-
ram um Papai Noel verde, da flo-
restania, que percorreu redações 
de jornal e repartições públicas, 
que espantava criancinhas com 
sua cara e roupa do Grinch! Coi-
sas do Acre.

Candidata
O MDB lançou ontem a can-

didata a presidente, senadora 
Simone Tebet, do Mato Grosso 
do Sul, se distanciando de Bolso-
naro, Lula e Moro. Partido mos-
tra a tendência de focar mais 
nas eleições estaduais do que na 
disputa nacional. Como sempre 
faz. Esse é um dos segredos da 
longevidade do MDB. 

Federais
Dos oito deputados fede-

rais do Acre, pelo menos qua-
tro não devem disputar a ree-
leição, até agora. Mara Rocha 
deve sair candidata ao gover-
no pelo PL. Alan Rick, Jéssica 
Sales e Vanda Milani querem 
disputar o Senado. Se essas 
candidaturas se concretizarem 
e todos os demais deputados se 
reelegerem, assim mesmo a re-
novação será de 50% em Brasí-
lia. Uma grande mudança.

Federal
É esse quadro que estimula o 

deputado Flaviano Melo dispu-
tar aquele que ele considera ser 
seu último mandato político. Já 
anunciou a aposentadoria em 
2026. Nesse período, vai tentar 
passar seu legado para o filho Le-
onardo. Para a terceira geração da 
família Melo na política acreana.  

Fatiar
E Energisa anunciou que deve 

fatiar o aumento de tarifa, da or-
dem de 10%, não fazendo recair 
de vez sobre o consumidor. Boa 
medida, pelo menos disfarça um 
pouco o abuso. Impressionante é 
o silêncio da representação polí-
tica do Acre. Se fosse no governo 
de Dilma, por exemplo, as pane-
las estariam batendo. Mas hoje, o 
pobre vendeu até as panelas ,por-
que não tem o que cozinhar ne-
las, como preço da carne e do gás. 

Solução
O governo precisa encontrar 

uma solução para esse movimen-
to dos policiais penais, antes que 
o sistema penitenciário do Esta-
do entre em ebulição. Fim de ano 
já é complicado em qualquer pri-
são, os detentos ficam nervosos. 
Em meio à crise, à falta de visitas 
e atenção, o caos pode se instalar 
com rapidez.

Médicos
Mais uma vez a prefeitura 

mostra como “negocia” com 
servidores. Com os médicos em 
estado de greve há um mês, o 
que propõe é o corte de ponto 
dos faltosos e o aviso de que só 
em fevereiro vai analisar pro-
postas de solução. O autorita-
rismo é absoluto.

Reajuste
O presidente da Assembleia, 

deputado Nicolau Junior anun-
ciou ontem que dará reajuste 
para os trabalhadores do poder a 
partir de janeiro, em índices ba-
seados nos que o governo anun-
ciar. Não quis admitir, mas claro 
que a pressão dos servidores com 
protesto no hall da sede do Poder 
influenciou.

Covid
Depois que o deputado Chico 

Viga, contaminado por Covid, 
andou sem máscara pelos corre-
dores da Assembleia, pelo plená-
rio e se reuniu com várias pesso-

as, começaram a aparecer casos 
da doença. Ontem, uma assessora 
parlamentar já testou positivo.   

13 casos
E mais treze casos de Covid 

foram identificados no Estado. 
Principalmente na Capital. Po-
dem ter sido causados pela va-
riante Gustavo Lima, em circula-
ção no Estado...

Zika
Mais um alerta para alto risco 

de dengue, zika e Chikungunya 
no Acre. É preciso menos alerta 
e mais ação. A prefeitura tem 
que montar uma força tarefa 
para caçar os focos em todos os 
bairros. O prefeito Bocalom pre-
cisa gastar o dinheiro que diz ter 
economizado. Nada mais justo 
que seja na prevenção.

Diagnóstico
O presidente da Assembleia 

Legislativa Nicolau Júnior as-
sinou convênio com o TCE e o 
governo do Estado para a contra-
tação de uma consultoria que vai 
montar o Diagnóstico Socioeco-
nômico do Estado. A execução 
vai ficar a cargo do Centro de De-
senvolvimento e Planejamento 
Regional – Cedeplar, prestigiada 
instituição mineira, ligada à área 
de pós-graduação da Universida-
de Federal de Minas Gerais. Foi o 
Cedeplar que realizou o último 
estudo sobre o tema no Estado, 
ainda nos anos 70.

Polanco
O presidente do TCE, Con-

selheiro Ronald Polanco, 
destacou a importância do 
convênio, destacando que o 
projeto nasceu no parlamen-
to acreano. Ele disse que o re-
sultado será extraordinário. 
Polanco é um dos grandes in-
centivadores do estudo.

Atuação
É preciso a cada dia destacar 

o trabalho sem tréguas do Ge-
fron, que acumula sucesso nas 
apreensões de drogas nas estra-
das acreanas. Depois dos 160 kg 
de cocaína em van oficial, to-
dos os dias carregamentos de 10 
a 20 kg são interceptados. Este é 
um serviço que precisa de mais 
verba e mais apoio.

Saúde
O Ministério Público vai ques-

tionar a lei que permitiu incor-
porar os servidores do IGESAC ao 
Estado, criando uma rubrica es-
pecial na secretaria da saúde. Vai 
recomeçar a novela.

Nomeação
A secretária Socorro Neri no-

meou Aberson Carvalho de Sou-
sa para responder pela Diretoria 
de Infraestrutura e Logística da 
Secretaria de Educação. Aberson 
é de estrita confiança de Socorro 
Neri e foi seu secretário de meio 
ambiente na gestão da prefeitura.
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Temos de juntar 
forças para mudar o 
perigoso rumo que o 
Brasil está tomando
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Tião Bocalom manda 
cortar pontos dos
médicos grevistas
Cezar Negreiros

O prefeito Tião Bocalom 
mandou cortar o ponto 
dos médicos grevistas que 

descumprir a decisão judicial que 
estipulou o retorno de 90% da 
categoria as unidades de atenção 
básica de saúde por ser conside-
rada uma atividade essencial. "O 
Município não ficará refém da 
categoria, quem não estiver cum-
prindo com a carga horária terá 
seu ponto de dezembro corta-
do", declarou Jonathan Santiago, 
secretário municipal de Gestão 
Administrativa e Tecnologia da 
Informação (SEGATI). 

O gestor municipal revelou 
que o setor de pessoal da Secretaria 
Municipal de Saúde de Rio Branco 
(Semsa) constatou que 13 médicos 
não estão comparecendo as uni-
dades de saúde que estão lotados, 
enquanto outros profissionais de 
saúde comparecendo esporadica-
mente ao local de trabalho.   Ante-
cipou que diante problema detec-
tado, a Procuradoria Jurídica do 
Município ingressará com uma 
medida cautelar no Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre (TJAC)  
para que os médicos cumpram a 
determinação judicial num prazo 
de 72 horas, sob pena de terem os 
pontos cortados por descumpri-
mento da decisão judicial.  

Declarou que estão vendo isso 
pelo controle de jornada e pela 
produtividade, pois eles não estão 
cumprindo a jornada de trabalho, 
o problema foi passada à Procu-
radoria do Município que deve 
comunicar o Judiciário Acreano 
o descumprimento da determi-
nação do Tribunal.  Falou que 
era para apenas seis médicos está 
de greve, mas constataram que 
13 profissionais de saúde estão de 
braços cruzados por um período 
de 30 dias. “Esperamos que a jus-
tiça determine ao sindicato, num 
prazo de 72 horas, nos informe 
onde todos os profissionais que 
estão cumprindo a sua jornada de 

trabalho, pois quem tem que de-
terminar onde o profissional vai 
cumprir seu trabalho é o Muni-
cípio e não o sindicato”, disse em 
tom de desabafo.

Gastos - O gestor municipal an-
tecipou que aguardam o balanço 
do último quadrimestre previsto 
para de janeiro de 2022, quando 
pretende retomar as negociações 
com os sindicatos para tratar de 
reajuste salarial, mas antecipou 
que a matérias será encaminhada 
para votação na Câmara Munici-
pal no fim do retorno do recesso 
parlamentar (fevereiro de 2022). 
A prefeitura de Rio Branco gasta 
atualmente, 40,19% da sua receita 
corrente líquida com a folha de 
pagamento, mas as despesas com 
servidores Executivo e Legislativo 
chegam em torno de 42,23% dos 
gastos com pessoal.

Radicalização 
O presidente do Sindicato dos 

Médicos do Acre (Sindmed-Acre) 
Guilherme Pulici, disse que a as-
sembleia deliberativa da catego-
ria ocorrida na noite da última 
terça-feira (dia 7) estipulou que 
20% da categoria deflagrarão gre-
ve por tempo indeterminado nas 
unidades de atenção básica, man-
tidas pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Rio Branco (Semsa). 
Com a decisão da categoria, cerca 

de 20% dos médicos cruzam os 
braços por tempo indetermina-
do e 80% estarão de plantão em 
cumprimento a determinação 
judicial que impediu a greve 
geral na rede municipal. O mo-
vimento cobra do prefeito Tião 
Bocalom a incorporação dos 
penduricalhos no piso base da 
categoria, mas a gestão munici-
pal discorda da proposta.

A categoria reivindica os se-
guintes pontos: reestruturação do 
Plano de Carreira, Cargo e Remu-
neração (PCCR),  a incorporação 
das gratificações que já são pagas 
junto com o salário base e a re-
posição inflacionária do período 
2019-2021. A remuneração inicial 
dos médicos da capital acreana 
chega em torno de R$ 1,8 mil, mais 
as vantagens chega no fim do mês 
com um salário base de R$ 8.100,00.   
“Estamos impressionados com a 
quantidade de colegas que estão 
infelizes e dispostos a pedir demis-
são”, lamentou o sindicalista. 

Destacou que a greve é uma so-
lução intermediária para que não 
houvesse demissão coletiva. Caso 
acontecesse isso, não conseguira 
manter nem os 10% nas unidades 
de atenção básica. “Estamos aber-
tos ao diálogo e acreditamos que 
chegaremos a um acordo sobre 
essa questão”, finalizou o presi-
dente do (Sindmed-Acre).

Secretário Jonathan Santiago anunciou o corte de pontos

NOTA A TRIBUNA
A Energisa Acre informa que o reajuste definido pela Aneel pas-

sa a valer a partir de 13 de dezembro de 2021, os novos valores se-
rão aplicados nas faturas conforme ciclo de leitura de cada unidade 
consumidora. Vale ressaltar que o ciclo é composto por em média 
30 dias de consumo. 

No último trimestre, em nossas ações nos bairros com o Ener-
gisa na Comunidade, levamos um time de negociação para que os 
nossos clientes possam colocar suas contas em dia de acordo com 
sua realidade financeira. 

Para o mês de dezembro estamos com uma campanha especial 
de negociação oferecendo aos clientes condições diferenciadas de 
pagamento como o desconto de até 40% para quem estiver com 
mais de 180 dias em atraso e puder quitar seus débitos à vista. Ou 
a opção de parcelar o valor no cartão de crédito em até 24 vezes. 

O cliente pode realizar as negociações sem sair de casa, através 
dos canais digitais de atendimento WhatsApp (Gisa): (68)99233-
0341, aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App 
Store do celular) ou Call Center: 0800-647-7196.

Energisa repassará reajuste 
de tarifa gradativamente
Cezar Negreiros

A empresa Energisa Acre, res-
ponsável pela distribuição de 
energia elétrica no estado, emi-
tiu uma nota esclarecendo que o 
reajuste que passa vigorar nesta 
segunda-feira (dia 13)  será aplica-
do com base na leitura de cada se-
mana na residência dos consumi-
dores.   O reajuste autorizado para 
o Acre, pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) ficou as-
sim distribuída:  9,9% para o con-
sumo médio, 10,36% para baixa 
tensão e 7,65% da alta tensão, mas 
a taxa autorizada no ano passado 
a tensão média era de 4,72%, a alta 
tensão chegou na casa dos 5,55% e 
do consumo médio ficou em 5%, 
conforme revisão tarifária.

Acre conta com 280 mil con-
sumidores, mas quase 20 mil acre-
anos têm alguma pendência na 
conta de luz.   Os imóveis residen-
ciais e comerciantes de pequeno 
porte (de baixa tensão), ribeiri-
nhos e produtores rurais podem 

parcelar em 12 meses, enquanto 
dívidas acima dos R$3.000,00 po-
dem chegar aos 60 meses.  

A empresa lançou um paco-
te que facilita o pagamento das 
contas atrasadas, mas em caso de 
dúvidas basta consultar os canais 
digitais de pronto atendimento: 
WhatsApp da Gisa (68)99233-
0341, aplicativo Energisa On (dis-
ponível nas lojas virtuais), site 
www.energisa.com.br e call center 
(0800-647-7196). Além da opção 
do atendimento presencial nas 
agências ou aplicativos dos ban-
cos, agências bancárias, terminais 
de banco 24h e casas lotéricas.

 A Energisa está dando condi-
ções especiais de parcelamento 
para os cientes com contas atra-
sadas nos municípios acreanos. 
Afinal, os consumidores atendi-
dos em baixa tensão, como as re-
sidências e pequenos comércios, 
poderão dividir seus débitos já ne-
gociados com entradas facilitadas 
e mais opções de parcelamento a 
perde de vista. 

A Azul Linhas Aéreas vai ope-
rar com voo comercial de passa-
geiros no Acre, fazendo a linha 
Rio Branco-Campinas (SP). A me-
dida vinha sendo solicitada pelo 
governador Gladson Cameli e 
foi confirmada para ele pelo di-
retor de Relações Institucionais 
da companhia, Fábio Campos, 
em reunião na sede da Represen-
tação do Governo do Acre em 
Brasília (Repac).

“Essa é uma grande notí-
cia, pois venho lutando mui-
to por isso, para aumentar a 
oferta de transporte, encurtar 
distâncias e possibilitar rapi-
dez e redução de custos para 
a população do nosso Acre, 

uma vez que as empresas aé-
reas são essenciais para isso”, 
comemorou o governador.

Conforme o diretor da Azul 
explicou para o governador, a 
companhia irá operar no trecho 
Rio Branco-Campinas (SP), que 
é um polo de distribuição de 
passageiros, usando um avião 
Airbus A320, possivelmente no 
horário diurno. A previsão é de 
que o lançamento do voo ocor-
ra dentro de 90 dias, em soleni-
dade em Rio Branco.

Na reunião, que também con-
tou com a presença dos deputa-
dos federais Vanda Milani e Jesus 
Sérgio, o governador agradeceu a 
companhia aérea pela iniciativa e 

afirmou fazer questão que, no lan-
çamento da entrada em operação 
do voo de passageiros, também es-
tejam presentes os integrantes da 
bancada federal do Acre.

“Faço questão de reconhecer 
e agradecer o apoio de cada um, 
independente de partido. Se eles 
me ajudam, também quero que 
estejam presentes nos atos de 
lançamento e inauguração, para 
que também tenham seu traba-
lho reconhecido publicamente”, 
frisou Gladson Cameli.

Também participaram da reu-
nião o representante do governo 
do Acre em Brasília, Ricardo Fran-
ça, e o assessor de relações institu-
cionais da Azul, Gustavo Navarro.

Governador recebe confirmação de que 
a Azul terá voo de passageiros no Acre

Desde a última terça-feira, 7, 
uma equipe do Departamento 
Estadual de Trânsito do Acre 
(Detran/AC) está realizando um 
mutirão de atendimento itine-
rante em Jordão, município iso-
lado, que fica a mais de 450 km 
da capital.

Durante a ação, os jordanen-
ses podem renovar habilitação, 
solicitar definitiva ou segunda 
via da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), assim como 
emitir documento ou débitos 
dos veículos, além de realizar a 
transferência de propriedade, 
vistoria veicular, consultar mul-
tas e parcelar débitos no cartão 
de crédito.

O técnico da Secretaria Muni-
cipal de Educação, José Francisco 
da Silva, deu entrada na trans-
ferência de propriedade de seu 
veículo e ficou satisfeito com a 
possibilidade de fazer tudo sem 
precisar sair de Jordão.

“Para levar um veículo até 
Tarauacá para fazer vistoria é 
muito caro o transporte pelo rio. 

Custa cerca de R$ 4 mil para ir e 
voltar, sem contar com o valor 
da estadia e das taxas, além do 
tempo, já que são dois dias de 
barco para ir e dois para voltar. 
Com essa oportunidade não gas-
tei meia hora”, explica.

A atividade é realizada em 
parceria com a prefeitura do mu-
nicípio e segue até as 17h, desta 
quarta-feira, 8, retornando na 
quinta-feira das 10 h às 13 horas. 
Para acessar os atendimentos, o 
cidadão deverá estar munido de 
documento oficial com foto.

“O fato de Jordão estar mui-
to distante das demais cidades 
que possuem os atendimentos 
do Detran acaba dificultando 
muito o acesso da população 
a serviços muito necessários. 
Por isso, receber uma equipe 
aqui é importantíssimo para 
todos nós, proporciona econo-
mia de dinheiro, tempo e prin-
cipalmente a oportunidade de 
estar com documentos legali-
zados”, enfatizou o prefeito de 
Jordão, Naldo Ribeiro.

Detran leva atendimentos a 
condutores e proprietários 
de veículos em Jordão
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Ato solene e assinatura 
de edital marcam o Dia 
da Justiça no TJAC
Solenidade foi marcada ain-

da pela assinatura do edital 
de chamamento para a pu-

blicação de textos informativos 
que formará a primeira edição da 
revista denominada “Resgatando 
a história do Tribunal de Justiça 
do Estado do Acre”.

A data 8 de dezembro que cele-
bra o Dia da Justiça tem o objetivo 
de homenagear o Poder Judiciário 
brasileiro e todos os profissionais 
responsáveis em fazer com que a 
justiça seja cumprida com impar-
cialidade. Nesse contexto, para 
comemorar a data, o Tribunal de 
Justiça do Acre (TJAC) promoveu 
ato solene de hasteamento dos 
pavilhões nacional e acreano. O 
evento ocorreu no Palácio da Jus-
tiça, símbolo da história do Poder 
Judiciário do Acre.

Participaram da solenidade a 
presidente do TJAC, desembarga-
dora Waldirene Cordeiro; o corre-
gedor-geral da Justiça, desembar-
gador Elcio Mendes; a decana da 
Corte de Justiça, desembargadora 
Eva Evangelista; desembargador 
Samoel Evangelista; desembarga-
dora Regina Ferrari; o presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral, 
desembargador Francisco Djalma; 
a presidente da Associação dos 
Magistrados do Acre, juíza Rosine-
te Reis; a desembargadora Izaura 
Maia, presidente do TJAC no biê-
nio 2007-2009 e atual membro da 
Comissão de Gestão da Memória 
do Judiciário Acreano; e procu-
rador-geral de Justiça adjunto, 

Sammy Barbosa, representando o 
Ministério Público do Acre.

Na ocasião, ao som do Hino 
Nacional, executado pela banda 
de Música da Polícia Militar, a 
desembargadora-presidente foi 
convidada ao hasteamento do 
pavilhão nacional e a decana Eva 
Evangelista para o hasteamento 
do pavilhão acreano.

Ato solene com hasteamento dos pavilhões nacional e acreano 

Revista “Resgatando a história do Tribunal de Justiça do Estado do Acre”
A solenidade foi marcada ain-

da pela assinatura do edital de cha-
mamento para a publicação de 
textos informativos que formará 
a primeira edição da revista deno-
minada “Resgatando a história do 
Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre”. A material tem a proposta 
de colher histórias, casos e causos 
sobre as vivencias e experiências 
de servidoras, servidores, magis-
tradas e magistrados, que até hoje 
ainda estão apenas na oralidade e 
na memória de seus atores e perso-
nagens, como forma de eternizar 
a construção da história do Poder 
Judiciário Acreano.

Em seu pronunciamento, a de-
sembargadora-presidente enfatizou 
que história fortalece a identidade 
do ser humano. “É isso que estamos 

celebrando hoje, neste Dia da Justi-
ça, nossa história, nossa identidade, 
com ricos capítulos de muitos desa-
fios, superações, conquistas e reali-
zações na missão de garantir justiça 
para a paz social”, disse.

Para ela, voltar ao Palácio da 
Justiça neste dia é passear pelos ca-
minhos da Justiça acreana com o 
sentimento de que muito já foi fei-
to, e com a renovação do compro-
misso de que muito se tem a fazer. 
Ela agradeceu as servidoras, servi-
dores, magistradas, magistrados, 
colaboradoras e colaboradores que 
ajudaram a construir cada capítu-
lo, e aos que integram o Poder Ju-
diciário do Acre atualmente, traba-
lhando em mais novas páginas.

“Peço e conclamo a todas e a 
todos que queiram escrever suas 

experiências no âmbito do Judici-
ário, essa é oportunidade de deixar 
registrado em nosso acervo insti-
tucional sua história. É preciso co-
nhecer nosso passado, reverenciar 
o presente e planejar o futuro com 
o sentimento de gratidão a quem 
por aqui passou e deixou seu lega-
do.  Por isso, temos muitas memó-
rias a registrar”, finalizou.

O Dia da Justiça foi estabeleci-
do através do artigo 5º do Decreto 
de Lei nº 1.408, de 9 de agosto de 
1951. A data é considerada feriado 
regimental do Judiciário em todo 
o território nacional. Mesmo sen-
do oficializado apenas em 1951, o 
Dia da Justiça é celebrado desde 
1940 em referência à imagem da 
Imaculada Conceição, padroeira 
da justiça. (Assessoria TJAC)

Centelha é um curta produzido 
pelo cineasta Renato Vallone e pro-
tagonizado pelo ator Cléber Bar-
ros, com a participação especial de 
Karine Guimarães. A produção foi 
exibida pela primeira vez no Cine 
Teatro Recreio, no dia 26 de agosto. 
As duas foram cabines de exibição 
para convidados. Centelha se en-
caixa na categoria “Novos Rumos”, 
que é uma mostra destinada para 
novas linguagens e experimentos. 
O Festival do Rio ocorre do dia 9 
ao dia 19 e as exibições do Centelha 
nos dias 16 e 18 de dezembro.

A obra está concorrendo à 
premiação no Festival do Rio de 
Janeiro, que inicia no dia 9 de de-
zembro e vai até o dia 19 de de-
zembro. O Festival é um dos maio-
res da América Latina. A atividade 
está retomando sua programação 
após quase dois anos, cumprindo 
todos os protocolos de segurança 
contra a Covid-19.

SinopseDelírio da fome de um 
homem que incorpora, no decor-
rer de um ritual ancestral, os de-
mônios de um país doente. Casa 
e homem tornam-se testemunhos 
vivos da história. Santuário ou 
quartel general, as transformações 
afetam tudo ao redor e provocam 
a “fúria do céu”. O protagonista 
possui características marcantes 
como, por exemplo, o fato de ser 
um anarquista subversivo. Cria 
cachorros e gatos que são a sua 
única companhia. Na sua solidão, 
busca a cura para todos os males 
através dos devaneios que tem, 
até que certo dia algo diferente 
acontece e muda sua perspectiva.

Sobre a obra
O curta de 27 minutos é edi-

tado em P&B, fazendo uma críti-

ca às ruínas do país, e emerge das 
faíscas da humanidade, embora 
o protagonista esteja vivendo a 
miserabilidade de um país órfão. 
O diretor Renato Vallone é um ci-
neasta do Rio de Janeiro, nascido 
no bairro da Pavuna e, de acordo 
com sua vivência, “Centelha é 
o vazio de um personagem que 
trás dentro de si um retrato social. 
Apresenta uma manhã cinzenta 
que nos assola, a qual, para o ci-
neasta, todos os brasileiros vivem 
nesse momento”, explica.

Sobre o ator
Dramaturgo, ator, diretor e for-

mado em Cenografia pela Univer-
sidade de Macerata, na Itália, Clé-
ber Barros é professor de teatro há 
37 anos na Fundação de Cultura 
Elias Mansour (FEM). Foi coorde-
nador do setor de comunicação e 
radiodifusão. Nascido no Seringal 
Campinas, aos 13 anos foi para o 
Rio de Janeiro, onde realizou seu 
primeiro trabalho de teatro em 
uma peça dirigida por Maria Clara 
Machado, criadora do Teatro Ta-
blado. São 61 anos de teatro pelo 
mundo. Cléber já esteve de norte 
a sul do Brasil, mas também na 
Inglaterra, França e vários outros 
países da Europa. Participou da 
série “De Galvez a Chico Mendes”, 
escrita por Glória Peres. Centelha 
é seu trabalho mais recente.

Confira a programação
16/12 (quinta-feira), às 19h : Ses-

são de gala para convidados, no 
Cinépolis Lagoon – Av. Borges de 
Medeiros, 1424, Lagoa.

18/12 (sábado), às 15h: Sessão 
para público com debate, no Es-
tação Net Rio – R. Voluntários da 
Pátria, 35, Botafogo.

Produção acreana
concorre em festival no RJ

O governo do Estado do 
Acre, por meio da Secretaria de 
Estado de Empreendedorismo 
e Turismo (SEET), repassou R$ 
76.660 para a reforma do refei-
tório da Aldeia Sagrada – Nova 
Esperança, no alto Rio Gregó-
rio, em Tarauacá/AC.

O local é exclusivo para reu-
nião, encontro e festas tradicio-
nais, também celebração dos tra-
balhos espirituais, local de grande 
relevância por ter um significado 
na história dos Yawanawás.

Esse povo recebe pessoas de 
toda parte do mundo para os festi-
vais e vivências, assim aquecendo 
a economia local e fortalecendo a 
valorização da cultura e das práti-
cas tradicionais.

“Esse recurso é muito impor-
tante para nós. É também um 
incentivo para o etnoturismo. 
Temos um refeitório que já não 
atende mais a nossa demanda. Rea-
lizamos vivências todos os meses e 

Governo repassa R$ 76 mil para 
benfeitorias na aldeia dos Yawanawás

A Polícia Civil do Estado do 
Acre segue dando continuidade ao 
Plano de Expansão para a Política 
de Segurança Comunitária e Paci-
ficação Social, por meio da promo-
ção e difusão da cultura de paz pra-
ticada pelo Núcleo de Segurança 
Comunitária e Pacificação Social 
da Polícia Civil (Pacificar).

Além do município de Rio 
Branco, o Pacificar já está implan-
tado nos municípios de Porto 
Acre, Senador Guiomard e Plácido 
de Castro.

Na última semana, servido-
res lotados na Delegacia Geral do 
município de Feijó foram capaci-
tados para gerenciar as atividades 
do Pacificar no município. A ca-
pacitação foi ministrada pela co-
ordenadora do Pacificar, delegada 
Lúcia Jacoud, e se deu em parceria 
com a prefeitura municipal do re-
ferido município.

De acordo com o cronogra-
ma de expansão da instituição, 
o Pacificar será implantado já no 
mês de janeiro de 2022, numa de-
monstração clara de que os ges-
tores estão comprometidos com 
as novas estratégias de segurança 
e com os desafios éticos de bem 
proteger a sociedade.

Diante dos resultados alcança-
dos desde a sua institucionaliza-
ção, em agosto de 2015, com mais 
de 3.800 atendimentos realizados, 
e efetivados 2.919 acordos, o Pa-
cificar atinge um percentual de 
75,89% de sua meta.

Conforme já comprovado pe-
las estatísticas apresentadas, con-
clui- se que o Pacificar representa, 
além de um marco evolutivo na 
história da Polícia Civil do Esta-
do do Acre, um proativismo por 
parte dos gestores que buscam 
prestar um serviço à sociedade, 
de forma preventiva e integrada à 
comunidade.

Em uma nova concepção de 
segurança pública e consciência 
do seu papel na sociedade, a Po-
lícia Civil cria meios, por meio 
do Pacificar, para uma maior 
integração com a comunidade 
na prestação de seus serviços e 
resposta satisfatória ao público 
atendido, mitigando o volume 
de processos encaminhados ao 
judiciário, tornando a seguran-
ça pública, efetivamente, direi-
to e responsabilidade de todos, 
conforme preceituado no arti-
go 144, caput, da Constituição 
Federal do Brasil.

um grande festival em outubro, es-
sas atividades atraem mais de 1500 
pessoas para a nossa aldeia, por 
ano”, reforça Charles Yawanawá.

O secretário de Estado de 
Empreendedorismo e Turismo, 
Jhon Douglas da Costa, refor-
ça que esse dinheiro garante 
estrutura para as celebrações 
e encontros, melhorando tam-

bém o atendimento ao turista.
A Aldeia Sagrada funciona 

como um centro de cura espiritu-
al. Recebe turistas do mundo in-
teiro para uma imersão na cultura 
indígena. O etnoturismo é muito 
forte no nosso Estado”, explica o 
secretário.

Informações das vivências no 
contato: 68 99239-8219

Refeitório da Aldeia Sagrada Nova Esperança será reformado

Polícia Civil capacita
servidores para projeto
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Cezar Negreiros

Professores universitários, 
sindicalistas e militantes 
dos movimentos sociais 

fizeram uma manifestação no 
hall da Assembleia Legislativa 
do Estado do Acre (Aleac), con-
tra a proposta de emenda Cons-
titucional nº 32/2021(PEC-32) 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados. Os manifestantes te-
mem que os aliados do governo 
Bolsonaro aproveitem o apagar 
das luzes do fim de ano para co-
locar a matéria na pauta de vo-
tação do plenário da Casa. 

A mobilização busca sensibi-
lizar os parlamentares estaduais 
para que eles possam ser os in-
terlocutores dos servidores pú-
blicos com a bancada acreana, 
com o objetivo de pressionar os 
deputados federais e senadores 

acreanos de não votarem a ma-
téria que prejudicará quase 80 
mil servidores no âmbito fede-
ral, estadual e municipal.  

Os representantes dos sindica-
tos dos servidores públicos se 
revezavam no microfone para 
tratar da famigerada Reforma 
Administrativa que acaba com 
a estabilidade do servidor pú-
blico, reduz a jornada de traba-
lho e do salário, além de acaba 
com o concurso público e per-
mitir o retorno da indicação 
política para ocupação de car-
gos públicos, como era antes da 
Constituição de 1978.  

Para o professor Moisés Lobão, 
secretário-geral da Associação 
dos e das Docentes da Universi-
dade Federal do Acre (Adufac), 
a mudança no artigo 37-A, da 
Constituição Federal permite que 
União, Estados e Municípios ter-

ceirize as atividades fim no ser-
viço público. Além da mudança 
das regras que regem o serviço 
público, autorizar contratos de 
trabalho na administração pú-
blica, por meio de contratos por 
tempo determinado, por meio 
de parcerias com o setor priva-
do. “Estamos entregando uma 
carta aos deputados para reforçar 
a pressão aos parlamentares da 
bancada federal que votem con-
tra a PEC”, observou. 

A manifestação pacífica con-
tou com a presença de dirigen-
tes da Associação dos Docentes 
da Universidade Federal do Acre 
(Ufac), do Sindicato dos Traba-
lhadores em Educação do Acre 
(Sinteac), do Sindicato dos Urba-
nitários do Acre, do Sindicato dos 
Bancários, da CUT e do Sindicato 
dos Trabalhadores do Serviço Pú-
blico Federal do Acre (SINDSEP).

Sindicatos fazem ato 
contra a PEC-32 na Aleac

As forças que compõem o Sis-
tema Integrado de Segurança Pú-
blica do Acre (Sisp) se reuniram na 
manhã desta quarta-feira, 8, para 
deliberar sobre a situação das vi-
sitas familiares nos presídios do 
estado.  O intuito foi garantir o 
apoio logístico e operacional para 
a garantia do direito estabelecido 
pela Lei de Execuções Penais.

Com o apoio da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pú-
blica (Sejusp), o Instituto de Ad-
ministração Penitenciária (Iapen) 
trabalha na elaboração de novo 
cronograma de visitação a ser di-
vulgado no próximo dia 15. No 
último sábado, 4, uma nota foi 
publicada na Agência de Notícias 
do Acre com um cronograma que 
segue até o dia 11 de dezembro.

O presidente do Iapen, Arlenil-
son Cunha, explicou que o novo 
cronograma trará o retorno das 
visitas dos filhos dos detentos, 
bem como a autorização para 
entrada de alimentos. “Estamos 
preparando um cronograma con-
siderando todas as unidades pe-
nitenciárias do estado. Há mais 
de um ano as visitas de crianças 
foram suspensas e, diante da atual 
faixa de classificação estabelecida 
pelo Pacto Acre sem Covid ser o 

Novo calendário de visitas regulares 
nos presídios do Acre será divulgado

nível de cuidado, faixa verde, nós 
iniciaremos esse retorno com au-
mento da visitação mensal”, disse.

Para o ano de 2022, o presi-
dente esclareceu que as visitas 
voltarão a acontecer em confor-
midade com a Portaria 1.268, de 5 
de setembro de 2019, que dispõe 
sobre os procedimentos de visitas 
e cadastro de visitante de pessoas 
privadas de liberdade. Assim, a vi-
sitação acontecerá de forma regu-
lar em todos os finais de semana 

para todas as unidades, de acordo 
com suas especificidades.

“É importante considerar que 
os procedimentos para as visitas 
sempre levarão em consideração 
os decretos governamentais refe-
rentes ao enfrentamento do novo 
coronavírus e as deliberações do 
Comitê de Acompanhamento 
Especial da Covid-19. Como esta-
mos no nível de cuidado, o retor-
no das visitas regulares será possí-
vel”, finalizou o presidente.

Representantes do Fórum Sindical, Popular e da Juventude do Acre pediram apoio a parlamentares

No próximo dia 15 a Sejusp divulga novo calendário de visitas

Representantes do Observató-
rio de Segurança Escolar e Arti-
culação Interinstitucional e Co-
munitária realizou uma reunião 
nesta quarta-feira, 8, na Secretaria 
de Estado de Educação, Cultura e 
Esportes (SEE) para aprovar o re-
gulamento interno e para alinhar 
o plano de ação a ser executado 
em 2022.

Participaram da reunião a 
professora Aline Brandão, repre-
sentando a SEE, o tenente João 
Jácome, representando a Polícia 
Militar do Acre (PMAC), a delega-
da Mardia El-Shawwa, represen-
tando a Secretaria de Segurança 
Pública e o promotor Ricardo Co-
elho, representando o Ministério 
Público do Acre (MPE).

Eles representam a coordena-
ção geral do observatório, que 
possui uma coordenação técnica, 
encarregada de atender aos cha-
mados das escolas, além de uma 
coordenação consultiva e delibe-
rativa, cuja finalidade é instituir 
as resolutividades das problemáti-
cas de criminalidade e de violên-
cia nas escolas.

De acordo com Aline Brandão, 
um dos objetivos do observató-
rio é contribuir com os gestores, 
orientando na fo rmação em re-
lação a violência, a indisciplina e 

a criminalidade nas escolas, crian-
do uma cultura de paz e encami-
nhando às instituições as resoluti-
vidades, de acordo com a lei.

“É cada instituição cuidando 
da sua temática e o observatório 
entrando como órgão articulador 
da resolução dos problemas en-
frentados e encaminhados pelos 
gestores e pelas escolas”, destacou.

Os trabalhos do Observatório 
de Segurança Escolar se fazem ne-
cessários na medida em que retor-
nam as aulas presenciais. “Com o 
retorno das aulas presenciais tam-
bém retornam algumas dificulda-
des para as escolas, algumas ma-
zelas que são trazidas da própria 
sociedade e que são identificadas 
dentro da escola”, afirmou.

“Então, o Observatório inicia 
efetivamente o seu trabalho com o 
retorno da aula presencial e nós te-
mos um plano de ação pensado para 
2022, uma formação e um apoio à 
escola para lidar com essas questões 
de violência”, frisou a professora.

Para o tenente João Jácome, 
que representou a PM na reunião, 
esse encontro se fez necessário, 
na medida em que já existe uma 
grande demanda relacionada à 
violência e que acaba por impedir 
o bom funcionamento do am-
biente escolar.

Observatório de segurança 
escolar planeja ações

Na semana passada a Fundação 
Hospital do Acre (Fundhacre), em 
Rio Branco, por meio do Hospi-
tal do Idoso, recebeu 3 monitores 
que otimizaram os atendimen-
tos da pré-consulta no hospital. 
A aquisição desses equipamentos 
ocorreu por meio de uma emenda 
parlamentar do deputado federal 
Alan Rick.

Anteriormente, a Geriatria 
contava com os estetoscópios, 
aparelho utilizado na pré-consul-
ta. Essa realidade mudou e agora 
o fluxo de trabalho foi otimizado 
para os enfermeiros.

“Os pacientes idosos precisam 
passar por uma triagem de aten-
dimento. Ela é realizada por meio 
da detecção dos sinais vitais, e 
com o monitor multiparamétrico 
é realizada a aferição da pressão 
arterial, a oximetria de pulso, a 
temperatura axilar e a frequência 
cardíaca, tudo isso em apenas um 

aparelho”, relatou a coordenado-
ra e enfermeira do idoso, Luiza 
Medeiros.

Os  monitores irão contribuir 
para a assistência dos pacientes 
e do trabalhadores da saúde, que 
conta com uma equipe multidis-
ciplinar composta por médicos, 
geriatras, residentes, psicólogos, 
fisioterapeutas, terapeutas ocupa-
cionais, nutricionistas, fonoaudi-
ólogos, assistentes sociais, técni-
cos em enfermagem.

“A tecnologia desses aparelhos 
possibilita o acompanhamento e 
a evolução do quadro clínico dos 
pacientes, além de otimizar o flu-
xo de trabalho para os profissio-
nais de saúde. A instituição agra-
dece o parlamentar Alan Rick. 
Isso é uma ação que irá beneficiar 
a população, sobretudo os pacien-
tes do Hospital do Idoso”, disse 
o presidente da Fundhacre, João 
Paulo Silva.

Hospital do Idoso
recebe três monitores

Buscando a melhoria da qua-
lidade dos serviços de transporte 
oferecidos à população acreana, 
mediante o descumprimento de 
cláusulas contratuais, o Conselho 
Superior (Consup), da Agência Re-
guladora dos Serviços Públicos do 
Estado do Acre (Ageac), declara 
caducidade e extingue os contra-
tos com a Empresa Intermunici-
pal de Passageiros (Petroacre).

O processo de caducidade foi 
aberto ainda em março do ano 
de 2019, em virtude da má pres-
tação dos serviços e pendências 
financeiras com os funcionários. 
No referido processo foi pedida 
a análise dos contratos referentes 
às linhas de Rio Branco/Senador 
Guiomard, Rio Branco/Porto 
Acre, Rio Branco/Bujari e Rio 

Branco/Ramal do Açaí (Vila do 
V), sendo declarada a caducida-
de por meio da resolução 83, di-
vulgado no Diário Oficial desta 
quarta-feira, 8.

“Tivemos paralisações dos mo-
toristas por atraso dos salários, 13°, 
férias, além de problemas por des-
cumprimento de outras cláusulas 
contratuais. O processo foi a julga-
mento e decidiu por unanimi-
dade pela caducidade dos con-
tratos das linhas de transporte 
citadas, tendo a empresa 60 dias 
para se adequarem às normas, 
sob pena de rescisão unilateral 
dos contratos ainda vigentes”, 
explicou Mayara Bandeira, pre-
sidente da Agência Reguladora 
dos Serviços Públicos do Estado 
do Acre (Ageac).

Ageac extingue contratos 
da empresa Petroacre

Rio Branco, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
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ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ – ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

Objeto: Contratação de Empresa especializada para 
Construção de Galpão para Produção Agricola, localiza-
do na BR – 364, em conformidade com os detalhamentos 
contidos no Edital e seus anexos, por execução indireta, 
em regime de empreitada por preço Global, em atendi-
mento ao Convênio n. 867154/2018 - SICONV, celebrado 
entre o Município de Tarauacá e o Ministério do Desenvol-
vimento Regional/SUDAM. Tipo: Menor preço global Data 
de Abertura: 23/12/2021 às 08h30min (Horário Local) Re-
tirada: 07/12/2021 e-mail:setordelicitacoestk@gmail.com, 
no Endereço Eletrônico:http://app.tce.ac.gov.br/portaldas-
licitacoes/ (site do Tribunal de Contas do Estado – TCE/
AC - LICON) e no site da Prefeitura Municipal de Taraua-
cá/Ac  - https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes.

Tarauacá - Acre, 06 de dezembro de 2021
Carla Maria Maia Veras 

Presidente - CPL

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE TARAUACÁ – ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Construção da 
Unidade Básica de Saúde – UBS da Comunidade Taquari, 
em conformidade com os detalhamentos contidos no Edi-
tal e seus anexos, por execução indireta, em regime de 
empreitada por preço Global, em atendimento a Emenda 
Parlamentar SISMOB Proposta n.º 11507.430001/19-002 
FNS, celebrado entre o Município de Tarauacá e o Minis-
tério da Saúde. Tipo: Menor preço global Data de Aber-
tura: 23/12/2021 às 10h30min (Horário Local) Retirada: 
07/12/2021 e-mail:setordelicitacoestk@gmail.com, no En-
dereço Eletrônico:http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicita-
coes/ (site do Tribunal de Contas do Estado – TCE/AC - 
LICON) e no site da Prefeitura Municipal de Tarauacá/Ac  
- https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes.

Tarauacá - Acre, 06 de dezembro de 2021
Carla Maria Maia Veras 

Presidente - CPL

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACÁ – ACRE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Construção 
de Calçadas em Via Pavimentada Datada de Meio-Fio e 
Sarjeta, em Tarauacá/Ac, em atendimento ao Convênio 
n.º 865299/2018 – SICONV, celebrado entre o Ministé-
rio da Defesa – Departamento Calha Norte e o Município 
de Tarauacá. Tipo: Menor preço global Data de Aber-
tura: 23/12/2021 às 14h30min (Horário Local) Retirada: 
07/12/2021 e-mail:setordelicitacoestk@gmail.com, no 
Endereço Eletrônico:http://app.tce.ac.gov.br/portaldasli-
citacoes/ (site do Tribunal de Contas do Estado – TCE/
AC - LICON) e no site da Prefeitura Municipal de Taraua-
cá/Ac  - https://www.tarauaca.ac.gov.br/licitacoes e esta-
rá disponível no portal www.bbmnetlicitacoes.com.br.

Tarauacá - Acre, 06 de dezembro de 2021
Carla Maria Maia Veras 

Presidente - CPL

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 057/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 22/12/2021
Horário: 10h30min HORARIO DE BRASILIA.
Local: http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPor-

tal.asp. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 055/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 20/12/2021
Horário: 08h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo – 

Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo Mar-
garida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR - 
CONDICIONADO.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 056/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumatur-
go

Data de Abertura: 20/12/2021
Horário: 09h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo 

– Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo 
Margarida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA 
DE CARTUCHOS E TONER.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 23/12/2021
Horário: 08h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo 

– Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo 
Margarida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA SÃO 
RAIMUNDO, COMUNIDADE CAIPORA.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 016/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 23/12/2021
Horário: 10h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo – 

Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo Mar-
garida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ZILDA 
VASCONCELOS, COMUNIDADE RESTAURAÇÃO.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 23/12/2021
Horário: 14h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo 

– Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo 
Margarida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: REFORMA DE ESCOLA JUSTINIANO DE 
SERPA.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMA-

TURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 23/12/2021
Horário: 16h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo 

– Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo 
Margarida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

ESTADO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL THAUMATURGO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo
Data de Abertura: 27/12/2021
Horário: 08h30min
Local: Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo 

– Sala de Reuniões de Licitação, sito a Rua Raimundo 
Margarida, nº s/n – Bairro – São Francisco. 

Objeto: AMPLIAÇÃO DE CRECHE.

Marechal Thaumaturgo–AC, 06 de dezembro de 2021.
Felix de Melo Sarah Neto 

Presidente da CPML

Barroso valida federações partidárias, 
mas restringe prazo para união de siglas

O ministro Luís Rober-
to Barroso, do STF 
(Supremo Tribunal 

Federal), validou nesta quar-
ta-feira (8) a lei que criou as 
federações partidárias.

O magistrado, porém, 
fixou o prazo de seis meses 
antes da eleição, marcada 
para outubro do ano que 
vem, como data-limite para 
que as siglas oficializem a 
união.

A legislação aprovada 
pelo Congresso estabelecia 
que as federações poderiam 
ser formadas até a data final 
das convenções, cerca de 
dois meses antes do pleito.

A decisão do ministro 
será submetida ao conjunto 
da corte e deve ser julgada 
na sessão próxima virtual 
do tribunal.

O novo modelo de 
união partidária foi apro-
vado pelo Congresso neste 
ano como forma de dar so-
brevida a siglas pequenas e, 

de certa forma, para driblar 
a vedação à formação de 
coligações em disputas pro-
porcionais.

Nas coligações, os par-
tidos se uniam só para dis-
putar a eleição, em acertos 
que variavam de estado a 
estado. Abertas as urnas, eles 
não tinham nenhum com-
promisso entre si.

Já nas federações, os par-
tidos que a compõem são 
obrigados a atuar de forma 
unitária nos quatro anos se-
guintes, nos níveis federal, 
estadual e municipal, sob 
pena de sofrerem várias pu-
nições.

Essa união em coli-
gações ou federações é 
importante para vários 
partidos pois o sistema 
de eleição atual, o pro-
porcional, distribui as 
cadeiras do Legislativo 
com base nos votos obti-
dos por todos os partidos 
que formam a chapa. Ou 

seja, quanto mais robusta 
a união, mais chance de 
eleger parlamentares.

Além disso, os partidos 
que não atingirem no mí-
nimo 2% dos votos válidos 
nacionais na eleição para a 
Câmara em 2022 perdem 
direito a mecanismos essen-
ciais à sua sobrevivência, 
como verba pública e espa-
ço na propaganda.

Ao alterar o prazo que o 
Congresso havia previsto 
para as federações, Barroso 
afirmou que deve haver 
isonomia entre partidos e 
federações e citou que a lei 
estabelece que uma legen-
da, para estar apta a dispu-
tar o pleito, precisa obter o 
registro até seis meses an-
tes do pleito.

“A possibilidade de 
constituição tardia das fe-
derações, no momento das 
convenções, as colocaria em 
posição privilegiada em re-
lação aos partidos, alterando 

a dinâmica da eleição e as es-
tratégias de campanha.”

“Trata-se de uma dese-
quiparação que não se jus-
tifica e que pode dar à fede-
ração indevida vantagem 
competitiva”, completou.

A decisão foi tomada no 
âmbito de uma ação apre-
sentada pelo PTB. O partido 
pediu à corte a derrubada 
das federações sob o argu-
mento de que a nova legis-
lação representa o retorno 
das coligações.

“A lei permitiu aos parti-
dos políticos formar federação 
partidária –como uma espécie 
de coligação– nas eleições 
majoritárias e proporcionais. 
Contudo, a celebração de co-
ligação nas eleições propor-
cionais encontra-se expressa-
mente vedada pelo parágrafo 
1º, artigo 17, da Constituição”, 
argumentou a sigla. 

Odia sitatibus mint ven-
dit alita dolent odiaspicium 
nus, optio iur? Udam dest

Rio Branco, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 
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ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 014/2021

O Município de Sena Madureira-AC, através de sua Co-
missão Permanente de Licitação, retifica e torna público aos 
interessados que fará realizar, licitação do tipo melhor preço 
e técnica, cujo OBJETO: Contratação de empresa especializa-
da para elaboração dos projetos Arquitetônicos / Urbanísticos / 
Paisagísticos / Comunicação Visual e Engenharia, para implan-
tação do parque Municipal Mamédio Bittar na área permanente 
do Igarapé do Chá, para a implantação de Parque Linear no 
município de Sena Madureira/Ac, conforme termo de convenio 
nº 914988/2021.

Retirada do Edital: do dia 09/12/2021 à 10/01/2022, no edifí-
cio sede da Comissão Permanente de Licitação das 07h às 13h 
ou através do e-mail: licitacaosena@gmail.com, bem como nos 
endereços eletrônicos: http:app.tce.ac.gov.br/portaldelicitacoes 
(site do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE/AC – LI-
CON) e no site da Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC: 
https://www.senamadureira.ac.gov.br/licitacoes. 

ABERTURA: 11/01/2022 ás 09h (horário Acre)
LOCAL: Comissão Permanente de Licitação, Av. Avelino 

Chaves, 816 - Centro - Sena Madureira - AC.

Sena Madureira-AC, 09 de dezembro de 2021.

José Douglas Araújo de Farias
Presidente da Comissão de Licitação
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 
COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 
 

AVISO  DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

 Nº 19/2021  
PROCESSO Nº 23107.004366/2021-06 
 
1. OBJETO: O objeto da presente 
licitação é a aquisição de materiais de 
EPI para atender as necessidades da 
Universidade Federal do Acre, conforme 
condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
2. ABERTURA DA LICITAÇÃO: Em 
21/12/2021, às 11h00min - (horário de 
Brasília), exclusivamente no endereço 
eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br.  
 
3. ENTREGA DA PROPOSTA: A partir 
do dia 09/12/2021, às 08h00min. 
 
4. O Edital poderá ser retirado junto aos 
sites:  
www.comprasgovernamentais.gov.br, 
www2.ufac.br/cpl ou na CPL/UFAC. 
 
Mais informações: (68) 3229-7288 e 
pelo e-mail: cpl@ufac.br  

 
Rio Branco – AC, 09 de dezembro de 

2021. 
 

Fernando da Silva Souza 
Pregoeiro/UFAC  

 

Congresso promulga parte de PEC dos 
Precatórios sob protestos de senadores

Sessão é marcada por forte discussão entre os presidenciáveis
 Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, que chefia o Senado

Após acordo fe-
chado na noite 
anterior para o fa-

tiamento da proposta, o 
Congresso Nacional pro-
mulgou nesta quarta-fei-
ra (8) a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
dos Precatórios, aposta 
do governo para poder 
pagar o Auxílio Brasil de 
ao menos R$ 400 a 17 mi-
lhões de famílias até de-
zembro de 2022.

O trecho a ser promul-
gado, no entanto, garan-
te apenas parte do espaço 
necessário no Orçamen-
to para atender às despe-
sas extras previstas para o 
ano que vem, incluindo 
o novo programa social.

As partes em comum 
promulgadas abrem uma 
folga de R$ 62,2 bilhões 
no próximo ano. Outros 
R$ 48,6 bilhões ainda de-
penderão da votação de 

outra PEC na Câmara e 
no Senado.

A sessão de promulga-
ção foi marcada por uma 
série de manifestações 
contrárias dos senadores, 
que apontaram rompi-
mento do acordo duran-
te a votação no Senado. 
Os parlamentares ques-
tionaram a promulgação 
de dois artigos, sem as al-
terações feitas pelos sena-
dores, que retiram a vin-
culação dos gastos pelo 
governo federal. Assim, 
alegam que a PEC pode-
ria abrir brecha para o 
governo gastar livremen-
te os recursos.

A PEC dos Precatórios 
que foi aprovada na Câ-
mara alterava a regra de 
cálculo do teto de gas-
tos, que limita o avanço 
das despesas à inflação, e 
fixava um limite para o 
pagamento de dívidas ju-
diciais da União, contra 
as quais já não cabe mais 
recurso.

O texto sofreu modifi-
cações no Senado, o que 
tornava necessária uma 
nova votação pelos de-
putados.

Na terça-feira (7), os 
presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), anunciaram 
um acordo para promul-
gar a parte da PEC que 
ficou inalterada. Isso in-
cluiria a mudança no 
teto de gastos, mas não 
o limite para pagamento 
de dívidas judiciais.

O acerto prevê que 
a proposta que criará o 
subteto para os precató-
rios, como são chamadas 
as dívidas judiciais, deve 
ser apreciada novamente 
pela Câmara na próxima 
terça-feira (14). Depois, o 
texto precisará passar no-
vamente pelo Senado.

Portanto, foi promul-

gado apenas um dos dois 
pilares da PEC. A altera-
ção no cálculo do teto já 
entra em vigor imediata-
mente. Mas, para impedir 
uma forte expansão de 
despesas, foi determina-
do um limite do efeito 
dessa medida agora (em 
dezembro).

O texto promulgado 
estabelece que as despe-
sas em 2021 podem subir 
em R$ 15 bilhões, a serem 
usados em vacinas, na 
área de saúde e social.

Outro ponto promul-
gado prevê o parcela-
mento de dívidas que os 
municípios têm com a 
União.

Para concluir a análise 
da PEC, o governo preci-
sa aprovar na Câmara a 
medida que cria um limi-
te para quitação de pre-
catórios, além do trecho 
determinando que o efei-
to da PEC no Orçamento 
seja usado somente para 
cobrir despesas obriga-
tórias (que aumentaram 
diante da alta da infla-
ção), do Auxílio Brasil e 
da desoneração da folha 
de pagamentos.

A equipe econômica 
conta com o espaço de 
R$ 106,1 bilhões para con-
seguir acomodar todas as 
despesas previstas para 
2022.

Para assegurar a am-
pliação do Auxílio Brasil, 
o governo precisa de R$ 
51,1 bilhões adicionais.

Outros R$ 48,6 bilhões 
serão destinados à corre-
ção de benefícios sociais 
pela inflação, à amplia-
ção do teto de gastos de 
outros poderes (devido 
à mudança na regra) e 
ao ajuste nos mínimos 
constitucionais de saúde 
e educação.

Há ainda uma fatura 
extra de R$ 5,3 bilhões 
para bancar a prorro-
gação da desoneração 
da folha de pagamento 
para empresas, medida já 
acertada entre governo e 
Congresso Nacional.

A promulgação par-
cial da PEC, apenas com 
a mudança no teto de 
gastos, em tese viabiliza 
a ampliação de R$ 51,1 
bilhões pretendida no 
Auxílio Brasil, segundo 
um integrante da equipe 
econômica.

No entanto, como os 
R$ 62,2 bilhões são insufi-
cientes para cobrir todos 
os gastos programados, 
a necessidade de revisar 
também as despesas obri-
gatórias poderia impor 
um corte drástico nas dis-
cricionárias, que incluem 
custeio e investimentos 
públicos.

Segundo apurou a 
Folha, o governo vai en-
viar um ofício ao relator-
-geral do Orçamento de 

2022, deputado Hugo 
Leal (PSD-RJ), justamente 
para ressaltar a necessi-
dade de revisar os gastos 
obrigatórios, mas ainda 
avalia se fará isso antes 
ou depois da votação da 
segunda PEC.

Os técnicos afirmam, 
porém, que a composição 
final vai depender do pró-
prio relator, um vez que 
os ofícios não têm o poder 
de alterar a proposta orça-
mentária, como ocorreria 
com o envio de uma men-
sagem modificativa.

O prazo de encami-
nhamento de uma men-
sagem modificativa se 
encerrou na terça-feira 
(7) com a votação do re-
latório preliminar do Or-
çamento de 2022, limi-
tando os instrumentos 
do governo para alterar a 
proposta.

A votação da segunda 
PEC, complementando o 
espaço fiscal para o ano 
que vem, também con-
tribuiria para deixar o 
cenário mais confortável 
para acomodar as despe-
sas.

A sessão foi marcada 
por protestos de alguns 
senadores, que não con-
cordavam com o texto 
que seria promulgado. A 
senadora Simone Tebet 
(MDB-MS), que lançou 
na mesma data a sua can-
didatura à presidência 
da República, disse que 
houve uma ruptura do 
acordo firmado durante 
a votação da matéria no 
Senado. Afirmou que o 
texto promulgado não 
continha as amarras que 
impedem o governo de 
gastar livremente os re-
cursos. A parlamentar 
acrescentou que o acor-
do previa a vinculação 
dos gastos com o progra-
ma social e ações de segu-
ridade social.

“Nós vamos promul-
gar e o espaço fiscal de 
quase R$60 bilhões, fru-
to da mudança temporal 
para dezembro no cálcu-
lo, esse espaço fiscal fica 
solto, ele vai ficar lá em 

um artigo dependendo 
de votação da Câmara 
dos Deputados”, afirmou 
a parlamentar.

“Veja: eu não estou 
tratando da Câmara; eu 
estou tratando de um 
acordo que foi feito aqui 
para que nós déssemos os 
votos necessários, que o 
governo não tinha, para 
poder aceitar avançar 
nessa questão”, comple-
tou.

Ela pediu a exclusão 
desses dois artigos.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) 
afirmou que seria legal 
promulgar a parte de con-
senso entre as duas Casas. 
No entanto, apontou que 
os ajustes redacionais fei-
tos para adequar o texto 
final resultaram em mu-
danças de mérito.

“O que não cabe num 
ajuste redacional pós-
-aprovação é mudar o 
conteúdo aprovado no 
Senado”, afirmou.

Em seguida, houve 
uma forte discussão en-
tre Simone Tebet e Rodri-
go Pacheco, também pré-
-candidato à presidência 
da República.

“Lamento muito que 
vossa excelência não te-
nha honrado o compro-
misso feito com os líderes 
dessa Casa. Nós, sob o seu 
aval, garantimos os votos 
para o presidente da Re-
pública e o governo, no 
compromisso avalizado 
por vossa excelência, que 
não iria fatiar”, disse a se-
nadora.

Pacheco depois res-
pondeu que não havia 
feito acordo nenhum 
com a senadora e levan-
tou a hipótese de que a 
manifestação de Tebet 
tinha cunho eleitoral.

“Eu não estou conhe-
cendo a sua arguição 
de descumprimento de 
acordo”, afirmou.

“Não é possível que a 
gente fique o tempo in-
teiro em discussão polí-
tica com cunho sabe-se 
lá o que, inclusive eleito-
ral, para poder desmora-

lizar senador dessa Casa. 
Eu não vou polemizar 
mais”, completou.

Por causa da discus-
são no plenário, quando 
muitos questionaram a 
possibilidade de os depu-
tados federais ignorarem 
as mudanças dos senado-
res, o presidente da Câ-
mara Arthur Lira se recu-
sou a fazer o discurso que 
havia programado. Lira 
também estava presente 
acompanhando a sessão.

“Senhor presiden-
te Rodrigo Pacheco, eu 
queria lhe pedir permis-
são. Eu não vou ler o 
meu discurso, que esta-
va pronto, que está em 
cima da mesa, por achar 
que ele ficou desconecta-
do com o momento que 
vivemos no plenário do 
Senado Federal, com mil 
desculpas”, afirmou e em 
seguida acrescentou que 
vai colocar em pauta na 
próxima terça-feira a vo-
tação da PEC apensada, 
como havia se compro-
metido.

Após a sessão, o líder 
do governo, Fernando Be-
zerra (MDB-PE), afirmou 
que há uma sinalização 
dos deputados de que 
dois itens alterados pelos 
senadores serão acatados. 
Um deles é a transforma-
ção do Auxílio Brasil em 
programa permanente. O 
outro ponto é a vincula-
ção, item que se tornou 
essencial para os senado-
res e motivo da discussão.

Por outro lado, Bezerra 
afirmou que há resistên-
cia de alguns deputados 
em relação ao escalona-
mento do pagamento do 
Fundef - fundo de educa-
ção - prevendo percentu-
ais das dívidas que serão 
pagos ano a ano. Os par-
lamentares argumentam 
que seria mais adequado 
abrir margem de mano-
bra para o Tesouro arcar 
com essas dívidas de acor-
do com as circunstâncias.

No entanto, esse enca-
minhamento já foi apro-
vado pela Câmara dos 
Deputados.

Rio Branco, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021
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Seinfra assume obras e ações de 
recuperação do Parque da Maternidade
Da Redação

A Secretaria de Infraestru-
tura do Governo do Estado 
– Seinfra – está assumindo 
uma ampla reforma para 
completa reestruturação 
do Parque da Maternidade. 
O secretário Cirleudo Alen-
car explica  que o objetivo é 
devolver em melhores con-
dições um dos pontos pre-
diletos do lazer do morador 
da Capital, revitalizado e 
funcional, cumprindo mais 
um objetivo do governador 
Gladson Cameli.

Uma das medidas mais ur-
gentes é a execução de toda 
a pavimentação para os car-
ros, do terminal de ônibus 
até o skate Park, obra que 
se inicia neste dia 08 de de-
zembro. Também todas as 
calçadas e áreas de circula-
ção do Parque serão restau-
radas, inclusive a completa 
recuperação da ciclovia.

Um cuidado especial 
é com a segurança. Para 
isso, todas as 168 lâmpa-
das da iluminação públi-
ca estão sendo trocadas 
por outras mais moder-
nas, que estão chegando 
de São Paulo e será am-
pliado o número de postes.

Os portais estão receben-
do um novo projeto de res-
significação, por meio de 
mosaicos em cores que res-

saltam a inclusão social. A 
concepção foi do arquiteto 
acreano e servidor da Sein-
fra Mauro Patrick.

Ainda estão sendo execu-
tados serviço de jardinagem, 
poda de árvores e sinaliza-
ção vertical e horizontal, 
para que o parque da ma-
ternidade possa honrar seus 
frequentadores, como sa-
lienta Cirleudo Alencar.

Um cuidado especial é 
com a segurança. Todas 
as 168 lâmpadas da ilumi-
nação pública estão sen-
do trocadas por outras 
mais modernas

Portais recebem projeto de ressignificação, por meio de mosaicos em cores, que ressaltam inclusão

Secretário Cirleudo Alencar quer entregar obras antes do Natal Calçadas, ciclovias e vias estão sendo recuperadas no Parque

Da Redação

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Nicolau 
Júnior, anunciou, em entrevista 
coletiva, o aumento de salário 
para os mais de 450 servidores do 
poder, a partir de janeiro, possi-
velmente próximo aos índices e 
serem definidos pelo reajuste do 
poder Executivo.

Para o presidente, é justo, pelo 
menos, cobrir os números da in-
flação e equipe econômica do 
Legislativo vem trabalhando isso. 
Nicolau destaca que o último rea-
juste no Poder aconteceu em 2014 
e que com o trabalho integrado 
de servidores e deputados, nesses 
três anos em que está à frente da 
Casa, foi possível reduzir os gastos 
com pessoal para ficar dentro dos 
limites da lei de responsabilidade 
fiscal, retirar gastos desnecessários 
e, agora, ter condições de oferecer 
essa reposição salarial.

Reafirmou que falava em 
nome de todos os 24 deputados 
estaduais e que os servidores te-
rão o salário reajustado de acordo 
com as possibilidades da Assem-
bleia e com base no reajuste a ser 
proposto pelo governo do Estado.

“Fico muito feliz em ser o por-
ta-voz dessa boa notícia, em nome 
dos 24 deputados. Então, a partir 
de janeiro terão esse aumento que 
fica para sempre no salário. Meu 
mandato é temporário, mas os ser-

Deputado Nicolau Júnior anuncia reajuste para servidores da Assembleia
vidores dessa casa estarão aqui até 
se aposentar e, por isso, farei todo 
o possível para melhorar as condi-
ções deles”, afirmou.

Manifestação
O deputado Nicolau Júnior dis-

se que o anúncio do reajuste nada 
teve a ver com a manifestação de 
terça-feira dos servidores do Poder.

“Eu fiquei muito triste com a 
manifestação. Acredito que nun-
ca teve uma mesa diretora tão 
acessível como essa. Eu não estava 
aqui na Casa. Eu estava viajando, 
participando de um evento com o 
governador Gladson e a manifes-
tação me pegou de surpresa, por-
que tem sido dada oportunidades 
ao sindicato de conversar livre-
mente. E a gente sabe que eles me-
recem o reajuste, o que estamos 
estabelecendo hoje”, disse.

Explicou que os deputados são 
temporários, mas os servidores 
permanecem. “O deputado tem 
um mandato de quatro anos que 
passa, mas o servidor dessa Casa 
fica 30, 40 anos, vai estar aqui até 
se aposentar, cada servidor tem 
uma luta aqui dentro e que já con-
tribuíram muito para o nosso Es-
tado. Então. É isso que temos que 
valorizar”, analisa

Diagnóstico
O deputado Nicolau Júnior 

disse que vai assinar termo de co-
operação com o Estado para via-

bilizar a realização do Diagnóstico 
Socioambiental do Acre em come-
moração dos 60 anos de elevação a 
Estado.  Diz acreditar que será um 
documento fundamental, não só 
para a Assembleia, mas um pre-
sente para todo o Estado. Diz que 
pode ser uma base para o plano de 
governo na próxima gestão. 

O deputado destaca que o 
parlamento também comemora 
seus 60 anos, renovado na área 

administrativa e gerencial, com 
destaque para a modernização. 
“Melhoramos muito a área  tecno-
lógica. Hoje eu tenho uma equipe 
econômica muito boa, uma equi-
pe de contabilidade que está toda 
semana junto ao Tribunal de Con-
tas adequar todos os procedimen-
tos”, diz. Para ele o objetivo é bus-
car o equilíbrio, a organização da 
Assembleia, sempre trabalhando 
com respeito e de forma coletiva. 

O presidente Nicolau Júnior 
agradeceu ao governador a dupli-
cação do valor das emendas parla-
mentares ao orçamento, que pas-
sa de R$ 500 mil para R$ 1 milhão 
no próximo ano.

“Eu acho que é preciso um 
agradecimento dos 24 depu-
tados estaduais que hoje vão 
ter mais condições de fazer 
esse ainda mais para o estado 
e os municípios”.

Presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, destaca importância de servidores da Casa


